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সাধারণ তথ�

1

সাধারণ তথয্

1.1

এই নিথ স�েক�
এই িডভাইস ব�বহার করার আেগ, এই িনেদ�শনা�েলা পুেরাপুির পেড় িনন এবং েস�েলা সবদা
� সহজগম� থাকা
িন��ত ক�ন।
এ�েলার পিরচালনার ব�াপাের েকােনা �কার অ��তা বা অিন�য়তা থাকেল,
সরবরাহকারীর সােথ পরামশ ক�ন!
�

1.1.1

ৈবধতা
এই নিথ �েযাজ� হেব:

1.1.2

টােগট� �প
এই নিথ িবেশষভােব অপােরটরেদর জন�ই ��তকৃত। িববরণসমূেহর জন� ��তকারক কতৃক
� �িশি�ত েযাগ�
কম�েদর �েয়াজন। িববরণসমূহ পণ� �িশ�েণর িবক� নয়।

1.1.3

েনাট
তথ� �তীক
এই �তীক ব�বহারকারীর জন� বাড়িত তথ� িনেদ�শ কের।

নিথেত অলংকরণ
এই অপাের�টং িনেদ�শাবলীর ইউজার ই�ারেফস (��ন কিপ) িচ��েলা উদাহরণমা� এবং
�াসি�ক েডটার জন� েকানও দািব কের না।

1.2

অিতির� নিথ
িন�িলিখত অিতির� নিথ এর জন� উপল�:
■

পিরচালনার িনেদ�শাবলী YarnMaster PRISMA

YarnMaster PRISMA
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িনরাপ�া

2

িনরাপ�া

2.1

সাধারণ িনরাপ�া তথ�
■
■
■
■

2.2

ইন�েলশন বা র�ণােব�েণর আেগ সকল িনরাপ�া এবং ইন�েলশন িনেদ�শনা পেড় িনন।
সকল িনরাপ�া এবং পিরচালনা িনেদ�শনা পু�ানুপু�ভােব অনুসরণ ক�ন।
পরবত� েরফােরে�র জন� সকল নিথ সংর�ণ ক�ন।
িডভাইেসর সকল সাবধানতার �িত ল�� ক�ন এবং েসই েমিশেনর নিথ েদখুন েয�টেত িডভাইস�টেক
ইন�ল বা েমরামত করা হেয়েছ।

ই��ত ব�বহার
সুতা ছাড়ােনার িসে�ম�ট েকবল সুতা পযেব�েণ
�
ব�বহােরর জন� এবং িবিভ� ��তকারেকর উয়াই�ােরর
অযািচত সুতার ��ট�িল ছাড়ােনার জন� িডজাইন করা হেয়েছ। অন� েযেকােনা ধরেনর ব�বহার, অথবা ই��ত
কােজর বাইের েযেকােনা ব�বহারই অযথাযথ বেল িবেবিচত হেব। Loepfe Brothers Ltd. েযেকােনা ধরেনর
অযথাযথ ব�বহােরর ফেল ঘ�টত �য়�িতর জন� দায়ী থাকেব না।
অযথাযথ ব�বহােরর েথেক হওয়া �য়�িতর জন� েকােনা ধরেনর দাবীই �াহ� হেব না।

2.3

টােগট� �প
সুতা ি�য়ার িসে�ম �ধুমা� েযাগ� কম�েদর �ারা পিরচািলত হেত পাের, একজন অপােরটর িহসােব সং�ািয়ত
করা হয় িযিন �েয়াজনীয় �িশ�ণ এবং �ােনর �েয়াজনীয়তা পূরণ কেরন এবং সংি�� কাজ স�াদন করার
জন� অনুেমািদত।

2.3.1

েযাগ� কম�
িডভাইস এবং সফটওয়�ােরর ��তকারক েযাগ� কম� িহেসেব িনেচর েলাকেদর সং�ািয়ত কের:
■

«েফারম�ান»
– েফারম�ান িডভাইস ও সফটওয়�ােরর েস�টংস এবং কনিফগােরশেনর ব�াপাের অপােরটরেক সাহায�
করেত পাের।

■

«ইেলক��িশয়ান»
– ইেলক��িশয়ানগণ িডভাইস�েলােক �াপন এবং েনটওয়ােক� যু� করার জন� দািয়��া�।
ইেলক��িশয়ানগণ ইেলক��ক ইকুইপেম� িনেয় কাজ করার জন� েপশাদারীভােব �িশি�ত এবং
েযাগ�তাস��, এবং তারা ইেলক��ক�াল ইকুইপেম� িনেয় কাজ করার িনয়ম এবং িনরাপ�া
িবিধ�েলার সােথ পিরিচত থােকন।

■

«সািভ�স েটকিনিশয়ান»
– সািভ�স েটকিনিশয়ানগণ িডভাইস এবং সফটওয়�ার েমরামত এবং র�ণােব�েণর দািয়� পালন কের
থােকন। তারা �িশি�ত এবং েযাগ�তাস�� লুেফ কমচাির,
�
অথবা লুেফ কতৃক
� সািভ�স অপােরশন
চালােনার জন� সরাসির অনুেমািদত।

■

«েনটওয়াক� �শাসক»
– েনটওয়াক� �শাসকগণ িডভাইস এবং সফটওয়�ারেক ক��উটার েনটওয়ােক� যু� করার জন�
দািয়��া�। তারা আই�ট েনটওয়াক� িনেয় কাজ করার জন� েপশাদার �িশ�ণ�া� এবং
েযাগ�তাস��, ইন�লকৃত েনটওয়ােক� তােদর �শাসিনক অিধকারও রেয়েছ।
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িনরাপ�া

2.4

িনরাপ�া িবিধ এবং সতক�তা
িনরাপ�া িবিধ এবং সাবধানতা িবদ�মান সকল ঝুঁ িক�েলার �িত দৃ�� আকষণ� কের এবং �তীক �ারা িচি�ত কের
এবং ঝুঁ িকর মা�া িনেদ�শক িবিভ� িসগন�াল

িবপদজনক
এক�ট আস� িবপদজনক পিরি�িত িনেদ�শ কের যা মৃত�� বা ��তর আঘােতর িদেক
পিরচািলত করেব।

সাবধানতা
এক�ট স�াব� িবপদজনক পিরি�িত িনেদ�শ কের যা মৃত�� বা ��তর আঘােতর কারণ হেত
পাের।

সতক�তা
এক�ট স�াব� িবপদজনক পিরি�িত িনেদ�শ কের যা েছাট বা মাঝাির আঘােতর কারণ হেত
পাের।

েনাট
এক�ট স�াব� িবপ�নক পিরি�িত িনেদ�শ কের যা স�ি�র �িতর কারণ হেত পাের।

2.4.1

�তীেকর বণনা
�
সাবধানতা �তীক

সাধারণ সতক�তা �তীক

ৈবদু�িতক েভাে�জ সতক�তা

দাহ� পদাথ �সতক�তা

গরম পৃ� সতক�তা

YarnMaster PRISMA
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িনেষধা�ার �তীক

েমাবাইল েফান চালু করা অনুেমািদত নয়

ল�া চ� ল িনেয় কাজ পিরচালনা অনুেমািদত নয়

িনেদ�েশর �তীক
পাওয়ার সরবরাহ িব��� ক�ন

র�ণােব�ণ বা েমরামেতর আেগ সংেযাগ িব��� ক�ন (িবদু�ৎ সরবরাহ িব��� ক�ন)

ব�বহােরর আেগ �াউ��ং ক�ন

ইএসিড �তীক
ইেলে�া��া�টকভােব সংেবদনশীল উপাদান

10
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2.5

িনরাপ�া নকশা
এই অনুে�দ�ট ব�বহারকারীেদর ঝুঁ িক এবং স�ি�র �িত েথেক র�া করার জন� সুতা পির�ার িসে�েমর সুর�া
নকশা বণনা
� কের।

সাবধানতা
ভ� ল ইন�েলশন এবং পিরচালনা েথেক িবপদ
সুতা ছাড়ােনার িসে�েম কা�ম পিরবত�েনর মাধ�েম আঘাত এবং স�ি�র �িতর ঝুঁ িক।

► েকবল অনুেমািদত পিরেষবা �যু��িবদরা সুতা ছাড়ােনার িসে�ম বা পৃথক িসে�েমর
অংশ�েলার ইন�েলশন এবং পিরচালনা স�াদন করেত পােরন, বা আপে�ড
করেত পােরন।

2.5.1

িনরাপ�া ৈবিশ��
এক�ট ওয়াই�াের এক��ত করা হেয়েছ এবং েকান অিতির� িনরাপ�া ৈবিশ�� েনই।
জ�রী ব� সুইেচর মেতা িনরাপ�া ৈবিশ�� স�েক� আরও তেথ�র জন�, উয়াই�ােরর অপাের�টং
িনেদ�শাবলী েদখুন।

YarnMaster PRISMA
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3

পণ� এবং কাযকািরতা
�

3.1

পণ� িববরণ
সুতা ছাড়ােনার িসে�ম�ট সুতার ��ট এবং বিহরাগত পদাথ পির�ার
�
করেত এবং ওয়াই��ংেয়র সময় �ণমান
পযেব�েণর
�
জন� ব�ব�ত হয়। এ�ট িবিভ� ��তকারেকর ৈতির ওয়াই�াের ইন�ল করা হয়। সুতার ��ট সনা�
করা হয় এক�ট ৈ�ত পিরমাপ ব�ব�ার মাধ�েম। সুতা ছাড়ােনার িসে�ম�ট িমলমা�ার টপ েডটা মূল�ায়ন এবং
�শাসন ব�ব�ার সােথ এক��ত করা েযেত পাের।

3.1.1

Loepfe Central Unit (LZE)

LZE-6 েক�ীয় ইউিনট
েক�ীয় ইউিনট িন�িলিখত উপাদান িনেয় গ�ঠত:
■
■
■
■

ক��উটার
টাচ��ন িডসে�
ইউএসিব েপাট�
সুতা ছাড়ােনা স�ওয়�ার

ফাংশন:
■
■
■

3.1.2

েস��ং েহেডর সােথ েযাগােযাগ
সুতা ছাড়ােনা িনয়�ণ এবং পযেব�ণ
�
���য়াকরণ, লিগং এবং ���য়া এবং �ণমান েডটা স�য়

���ল অ�াডা�ার
���ল অ�াডা�ার (SA) হল েস�াল ইউিনট, েস��ং েহড এবং ���ল�েলার মেধ� ই�ারেফস যা েস��ং েহেড
শ�� সরবরাহ কের এবং সংেযাগ�িলেক খাপ খাওয়ায়।
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3.1.3

েস��ং েহড
সুতা সংেকেতর সম� ���য়াকরণ এবং মূল�ায়ন েস��ং েহেড (TK) করা হয়। িনিদ�� সুতা ছাড়ােনা েস�টংেসর
বাইেরর ঘটনা�িল ইি�ে�েটড কাটার িদেয় সিরেয় েফলা হয়।
েস��ং েহড িনে�া� উপাদান িনেয় গ�ঠত:
■
■
■

সুতার ব�াস, সুতার ভর এবং িবেদশী ব� সনা� করার েস�র
সমি�ত মূল�ায়ন ইেলক�িন�
সুতা ছাড়ােনা স�ওয়�ার

1
2
3
4
5
6

7

8

ি�জমা েস��ং েহড

1 এম েস�র, সুতার ভর সনা� করার জন�

5 িপ েস�র, িসে��টক বিহরাগত পদাথ সনা�
�
করার
জন� (�াইেবাইেলক��ক)

(ক�াপািস�টভ)
2 এফ েস�র, বিহরাগত পদাথ সনা�
�
করার জন�

6 সাইড িলিমটার

(অপ�টক�াল, আর�জিব)
3 িড েস�র, সুতার ব�াস সনা�করেণর জন�
(অপ�টক�াল)

7 েট� েবাতাম/িরেসট
■
■
■

4 কাটার

YarnMaster PRISMA

কাট —> শট� ে�স
�টেক িরেসট —> দীঘ ে�স
�
> 5 েসেক�
েটকিনক�াল অ�ালাম িরেসট
�
—> দীঘ ে�স
�
>
5 েসেক�

8 েস��ং েহড 7-েসগেম� িডসে�

www.loepfe.com
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েস��ং েহড ভ�ািরয়�া�
TK YM PRISMA DM

ব�াস/ভেরর ��ট সনা�করণ

TK YM PRISMA DMF

ব�াস/ভেরর ��ট এবং বিহরাগত পদাথ সনা�করণ
�

TK YM PRISMA DMFP

ব�াস/ভেরর ��ট, বিহরাগত পদাথ এবং
�
িসে��টক বিহরাগত পদাথ �
সনা�করণ

সুতার সংখ�া সীমা
TK YM PRISMA DM

�াি�ক পিরসীমা (েমাটা): Nm 4.0 – 10.0/Nec 2.4 – 5.9
�াি�ক পিরসীমা (সূ�): Nm 430 – 540/Nec 255 – 320

3.2

TK YM PRISMA DMF

�াি�ক পিরসীমা (েমাটা): Nm 7.0 – 10.0/Nec 4.1 – 5.9

TK YM PRISMA DMFP

�াি�ক পিরসীমা (সূ�): Nm 430 – 540/Nec 255 – 320

িবতরণ ল��
িন�িলিখত উপাদান�েলা িবতরণ ব�া�ীেত অ�ভ� �
� করা হেয়েছ:
■
■

েস��ং েহড
Loepfe Central Unit (LZE)
– টাচ��নসহ অথবা
– টাচ��ন ছাড়া

■

���ল অ�াডা�ার
সুতা ছাড়ােনা স�ওয়�ার

■

িনেদ�িশকা িববরণী

■

14
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3.3

কাযকািরতা
�
িপ ি�য়ািরং
■

বিহরাগত িসে��টক পদােথর� ি�য়ািরং এবং
ে�ণীিবভাগ (PP/PE/PES)

অফ কালার (িবক�)
অফ কালার
– গাঢ়
– হালকা
এফ ি�য়ািরং
■

■
■

বিহরাগত িসে��টক পদােথর� ি�য়ািরং এবং
ে�ণীিবভাগ
– গাঢ়
– হালকা
বিহরাগত পদােথর� ি�য়ািরং এবং ে�ণীিবভাগ
ৈজব ছাঁকিন
– গাঢ়
– হালকা

LabPack (Option)
■

■
■

SFI/D ি�য়ািরং এবং ে�ণীিবভাগ
– SFI/D সংি��
– SFI/D দীঘ �
SFI পৃ� সূচক
অস�ূণতা
�
– IPI and IPI অ�ালাম �

িডএম ি�য়ািরং
■
■
■
■
■

■
■
■
■

PRISMA DM

YarnMaster PRISMA

PRISMA DMF

NSLT ি�য়ািরং
NSLT �া�ার ি�য়ািরং
সুতা গণনা ি�য়ািরং
সংি�� গণনা ি�য়ািরং
েকার ি�য়ািরং
– অফেসি�ক েকার
– অনুপি�ত েকার
�াইস ি�য়ািরং এবং ে�ণীিবভাগ
অফিলিমট অ�ালাম �
ে�নী অ�ালাম �
অফ ��া�াড� বিবন সনা�করণ

PRISMA DMFP

www.loepfe.com
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3.3.1

িডএম ি�য়ািরং
NSLT
েমাটা
ব�াস �াি�ক মান

ID ০-১৫

১.০৪-১০

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

ID ০-১৫

0 – ১২৮ cm

ব�াস �াি�ক মান

ID 0-৭

০.৩০ – ০.৯৬

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

ID 0-৭

১.০ – ১২৮ cm

ব�াস �াি�ক মান

ID 0–4

1.04 – 10.0

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

ID 0–4

0 – 128 cm

ব�াস �াি�ক মান

ID 0–৪

০.৩ – ০.৯৬

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

ID ০.৪

১.০ – ১২৮ cm

ভর িবচ� �িত

ID ০-৪

±৩ – ±৫০ %

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

ID 0–4

১০ – ৫০ m

ভর িবচ� �িত

ID 0–৪

±৩ – ±৫০ %

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

ID 0–৪

১ – ১০ m

িচকন

NSLT �া�ার
েমাটা

িচকন

সুতা গণনা চ�ােনল

সংি�� গণনা চ�ােনল

অফিলিমট অ�ালাম �
েট�টাইল এবং �যু��গত ঘটনা পযেব�ণ
�
5�ট িভ� "অ�ালাম"� েস�টংস সং�ািয়ত করা
েযেত পাের
�াস অ�ালাম �
NSLT ে�নী মিনটিরং
"অ�ালাম"� েস�টং সুতার সম� ে�নীর ��টর জন� সং�ািয়ত করা েযেত পাের
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Trend

72 ঘ�া সময়কােলর �বনতা কােভ�র �াফ উপ�াপনা
5 �প বা ���ল এর জন� িবিভ� েস�টংস সং�ািয়ত করা েযেত পাের

3.3.2

LabPack (Option)
SFI/D ি�য়ািরং
SFI/D সংি�� তী�তা

��ট
ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

SFI/D

দীঘ তী�তা
�
��ট ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

±৫ – ±১০০ %
১ – ১০ m
±৫ – ±১০০ %
১০ – ৫০ m

অস�ূণতা
� (IPI)
�িত 1000 িমটার ব�াস ে�শেহা� মান �ারা �ায়শ ঘ�টত সুতার ��টর গণনা
েন�

ব�াস �াি�ক মান

>১.৮০

েমাটা

ব�াস �াি�ক মান

>১.৩০ – (<১.৮০)

িচকন

ব�াস �াি�ক মান

>০.৮

�িত িমটার ব�াস ে�শেহা� মান �ারা �ায়শ ঘ�টত সুতার ��ট গণনা
েছাট

ইিতবাচক িবচ� �িত ব�াস �াি�ক
মান

১.২০ – ১.৩০

ঋণা�ক িবচ� �িত ব�াস �াি�ক
মান

০.৮৩ – ০.৮০

�িত 1000 িমটার ৈদঘ�� ে�শেহা� মান �ারা সবািধক
�
ঘন ঘন সুতার ��টর গণনা
৪ �ট সুতার ��ট ে�ণী

২ - ৭০ েসিম পিরসের

ব�াস-এর �াি�ক মােনর ইিতবাচক এবং

>১.৩০ or < ০.৮০

েনিতবাচক িবচ� �িত

IPI aঅ�ালাম �
আইিপআই ব�াস এবং আইিপআই ৈদঘ�� পযেব�ণ
�
8 �প বা ���ল এর জন� িবিভ� েস�টংস সং�ািয়ত করা েযেত পাের

YarnMaster PRISMA
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3.3.3

এফ ি�য়ািরং
এফ ি�য়ািরং
70 �ট বিহরাগত পদােথর� �িত�টর ে�িণ
সনা�করণ
■
■

গাঢ়
হালকা

তী�তা

1 - 100
-1 - (-100)

তী�তা

1 - 100
-1 - (-100)

বিহরাগত পদােথর� ি�য়ািরং এবং
ে�ণীিবভাগ
■
■

গাঢ়
হালকা

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� ে�শেহা� মান

0 - 12.8 cm

F �া�ার
70 �ট বিহরাগত পদােথর� �িত�টর ে�িণ
সনা�করণ
■
■

গাঢ়
হালকা

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� ে�শেহা� মান

1 - 80 m

েস�টংেস িনিদ� � করা পযেব�েণর
�
ৈদেঘ�র
�

1 - 9999

উপর িভি� কের সবািধক
�
িবেদশী পদাথ �
গণনা

3.3.4

অফ কালার (িবক�)
অফ কালার
সীমা
■
■

গাঢ়
হালকা

তী�তা

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

3.3.5

0.1 - 10
-1 - (-10)
0.2 - 50 m

িপ ি�য়ািরং
িপ ম�া���
চােজ�র তী�তা

P-ID ০-৭

ফ� ৈদেঘ�র
� জন� �াি�ক মান

18
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3.3.6

েডটা িনবাচন
�
িফ�ার
কাট/�ণমান েডটা
উৎপাদন �থম

�থম

�থম 100/1000 িকেলািমটােরর

েশষ

েশষ পয�
� 100/1000 িকিম

শঙ্ খু

ৈদেঘ�র
� জন� শঙ্ খু

শঙ্ খু পিরবত�ন করা হেল েডটা মুেছ েফলা হয়

3.3.7

বত�মান িশফট

পরম, �িত 100 িকিম বা �িত েক�জ

েশষ িশফট

�িত 100 িকিম বা �িত েক�জেত েশষ 5�ট িশফেটর জন�

িসে�ম পযেব�ণ
�
ফাংশন অ�ালাম �
েক��য় ইউিনেট সমস�া করেল �য়ং��য় অ�ালাম বাজেব
�
���ল অ�াডা�ার এবং েস��ং েহড যিদ ��টপূণ বা
� সমস�াযু� হয় তেব �য়ং��য় অ�ালাম বাজেব
�

YarnMaster PRISMA
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�াট� আপ

4

�াট� আপ

4.1

ইন�েলশন
িবপদজনক
ৈবদু�িতক েভাে�জ িবপ�নক
চলমান অংশ�েলার সােথ েছাঁয়া লাগেল তােত মারা�ক জখেমর ঝুঁ িক থােক।

► এক�ট সুতা ছাড়ােনা িসে�েমর সম� ৈবদু�িতক কাজ অবশ�ই িবেশষভােব
অনুেমািদত কম�েদর �ারা স�াদন করেত হেব।

► ৈবদু�িতক উপাদান�েলার উপর কাজ েকবল তখনই করা েযেত পাের যখন
িসে�ম�ট ব� থােক এবং পাওয়ার েথেক সংেযাগ িব��� থােক।

িবপদজনক
ৈবদু�িতক শেকর কারেণ িবপদ
লাইভ অব�ায় ৈবদু�িতক উপাদান এবং সংেযাগ �শ করেল
�
��তর শারীিরক আঘাত বা
মৃত�� হেত পাের।

► র�ণােব�ণ বা েমরামেতর কাজ করার আেগ িবদু�ৎ সরবরাহ েথেক ইউিনট
সংেযাগ িব��� ক�ন।

► কভার সরােনার আেগ বা পােশর প�ােনল�েলা েখালার আেগ িডভাইস�টেক
পাওয়ার সরবরাহ েথেক সংেযাগ িব��� ক�ন৷

সাবধানতা
ভ� ল ইন�েলশন এবং পিরচালনা েথেক িবপদ
সুতা ছাড়ােনার িসে�েম কা�ম পিরবত�েনর মাধ�েম আঘাত এবং স�ি�র �িতর ঝুঁ িক।

► েকবল অনুেমািদত পিরেষবা �যু��িবদরা সুতা ছাড়ােনার িসে�ম বা পৃথক

িসে�েমর অংশ�েলার ইন�েলশন এবং পিরচালনা স�াদন করেত পােরন, বা
আপে�ড করেত পােরন।

সাবধানতা
চলমান েমিশেন কাজ করা ��তর শারীিরক আঘােতর ঝঁু িক ৈতির কের।

► েমিশন ব� ক�ন এবং তা স�ূণ ব�
�
না হওয়া পয�
� অেপ�া ক�ন।
► ৈবদু�িতক উপাদান�েলার উপর কাজ েকবল তখনই করা েযেত পাের যখন
িসে�ম�ট ব� থােক এবং পাওয়ার েথেক সংেযাগ িব��� থােক।

► েমিশেন ইন�ল বা র�ণােব�ণ করার আেগ, সংকুিচত বায়ু সরবরাহ সংেযাগ
িব��� ক�ন এবং েমিশেনর সংকুিচত বায়ু িসে�ম েথেক চাপ েছেড় িদন।

► কাজ করার আেগ িন��ত ক�ন েয, সম� উপযু� কভার রেয়েছ।
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েনাট
�ায়ী তােরর মেধ� এক�ট সহেজ অ�াে�সেযাগ� সংেযাগ িব���কারী িডভাইস ৈতির করা
আবশ�ক।
সুতা ছাড়ােনার িসে�েমর �াথিমক েসটআেপর জন� দায়ী।
■
■
■

4.2

সুতা পির�ার িসে�ম ব�বহােরর জন� ��ত অব�ায় �াহেকর কােছ িবতরণ করা হয়।
সুতা ছাড়ােনার িসে�ম ব�বহােরর জন� ��ত �াহেকর কােছ িবতরণ করা হয়।
উয়াই�ার ��তকারেকর �ারা ইন�েলশন এবং েসটআেপর পের, অনুেমািদত পিরেষবা কািরগরেদর �ারা
�িশ�ণ �দান করা হয়।

এক�ট আপে�ড বা স�ওয়�ার আপেডেটর পের �াট� আপ
সুতা ছাড়ােনার িসে�েমর িনরাপদ পিরচালনা িন��ত করেত, সম� আপে�ড এবং সফটওয়�ার আপেডট অবশ�ই
অনুেমািদত পিরেষবা কািরগরেদর �ারা স�ািলত হেব।

4.3

পিরচালনায় বাধার পের �াট� আপ
পিরচালনায় বাধার পের, েযমন পাওয়ার িব�ােটর ফেল, িসে�ম�ট আবার চালু হেল এক�ট উ� সূচনা করা হেব।
■

েনাট: সম� েস�টংস এবং িশফট েডটা বহাল রাখা হেব। একমা� ব�িত�ম হল সা�িতক কাট েডটা যা বাধার
আেগ LZE-এ পাঠােনা যায়িন।
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4.4

ইন�েলশন ওভারিভউ
েভিরেয়� 1
বািহ�ক পাওয়ার
সরবরাহ
২৪ ভ� িডিস
পাওয়ার সরবরাহ
24 েভা� িডিস
LZE-6
েভিরেয়� 2
বািহ�ক পাওয়ার সরবরাহ
৯০ – ২৬৪ েভা� এিস

েভিরেয়� ৩
বািহ�ক পাওয়ার
সরবরাহ
২৪ ভ� িডিস

LZE-6 “Faceless”

ইথারেনট
সংেযাগ
(�সওভার
েকবল)
স�ািভও কে�াল ইউিনট

Loepfe 2-তােরর
বাস (L2B)

Loepfe 2-তােরর বাস (L2B)

���ল

���ল

ক��উটার

অ�াডা�ার

( েমিশন)

( সুতা ছাড়ােনার)

েস��ং েহড

22
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4.5

LZE-6 সংেযাগ
িবপদজনক
ৈবদু�িতক শেকর কারেণ িবপদ
লাইভ অব�ায় ৈবদু�িতক উপাদান এবং সংেযাগ �শ করেল
�
��তর শারীিরক আঘাত বা
মৃত�� হেত পাের।

► র�ণােব�ণ বা েমরামেতর কাজ করার আেগ িবদু�ৎ সরবরাহ েথেক ইউিনট
সংেযাগ িব��� ক�ন।

► কভার সরােনার আেগ বা পােশর প�ােনল�েলা েখালার আেগ িডভাইস�টেক
পাওয়ার সরবরাহ েথেক সংেযাগ িব��� ক�ন৷

সাবধানতা
ভ� ল ইন�েলশন এবং পিরচালনা েথেক িবপদ
সুতা ছাড়ােনার িসে�েম কা�ম পিরবত�েনর মাধ�েম আঘাত এবং স�ি�র �িতর ঝুঁ িক।

► েকবল অনুেমািদত পিরেষবা �যু��িবদরা সুতা ছাড়ােনার িসে�ম বা পৃথক

িসে�েমর অংশ�েলার ইন�েলশন এবং পিরচালনা স�াদন করেত পােরন, বা
আপে�ড করেত পােরন।

ইউএসিব 2.0 ই�ারেফস (ইউএসিব
েপাট� ):
�� প�ােনল

■
■

টাচ��ন সহ

টাচ��ন ছাড়া

েস�টংস এবং অন�ান� েডটার েডটা
�ানা�েরর জন�।
এক�ট ক�াপ েপাট� �টেক ধুেলা এবং
আ�� তা েথেক র�া কের।

িরয়ার প�ােনল
টাচ��ন সহ

টাচ��নিবহীন িরয়ার
প�ােনল

YarnMaster PRISMA
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েলেবেলর

ধরন

বণনা
�

পাওয়ার

িড-সাব িপএসিস

পাওয়ার সরবরাহ ২৪ েভা� িডিস
েযাগােযাগ 1: (+)২৪ েভা� িডিস
েযাগােযাগ 2: সংযু� নয়
েযাগােযাগ 3: (-) 0 ২৪ েভা� িডিস
এই সংেযাগ�ট �ধুমা� ২৪ েভা� িডিস িদেয়
সরবরাহ করেত হেব।

স্�ু সংেযাগ

�িতর�ামূলক �াউ��ং
এই পৃথক �াউ� িপন�ট অবশ�ই �িতর�ামূলক
�াউ��ংেয়র সােথ সংযু� থাকেত হেব!

ি�য়ার

িড-সাব 9-েপাল কােন�র

সংেযাগ Loepfe 2-ওয়�ার বােসর সােথ (L2B)

HDMI

HDMI

HDMI েপাট� , ��ািবত েরেজািলউশন 1366 x 768

িডিপ

িডসে� েপাট� , ��ািবত েরেজািলউশন 1366 x 768

RJ45

েনটওয়াক� সংেযাগ, ��া�টক আইিপ 192.168.1.200

LAN 1

সতক�তা: LAN 1 আইিপ �ঠকানার দূঘটনাজিনত
�
পিরবত�ন
েসিভও কে�াল ইউিনেটর সােথ সংেযাগ িব��� করেত পাের!
LAN 2
/

4.6

RJ45

েনটওয়াক� সংেযাগ, গিতশীল IP DHCP

USB 3.0

USB েপাট� (4x)

েস��ং েহড ইন�ল করা হে�
সাবধানতা
চলমান েমিশেন কাজ করা ��তর শারীিরক আঘােতর ঝঁু িক ৈতির কের।

► েমিশন ব� ক�ন এবং তা স�ূণ ব�
�
না হওয়া পয�
� অেপ�া ক�ন।
► ৈবদু�িতক উপাদান�েলার উপর কাজ েকবল তখনই করা েযেত পাের যখন
িসে�ম�ট ব� থােক এবং পাওয়ার েথেক সংেযাগ িব��� থােক।

► েমিশেন ইন�ল বা র�ণােব�ণ করার আেগ, সংকুিচত বায়ু সরবরাহ সংেযাগ
িব��� ক�ন এবং েমিশেনর সংকুিচত বায়ু িসে�ম েথেক চাপ েছেড় িদন।

► কাজ করার আেগ িন��ত ক�ন েয, সম� উপযু� কভার রেয়েছ।

েনাট
ইন�েলশেনর আেগ, িন��ত ক�ন েয েমিশন�িল এক�ট ওভারে�শার িরিলজ
েমকািনজম িদেয় স��ত।
েস��ং েহড�েলা েকবল অত�িধক চাপ িরিলজ েমকািনজম আেছ এমন েমিশেন ইন�ল
করা েযেত পাের।
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1. েমিশন ব� ক�ন।
2. েমিশেনর সংকুিচত বায়ু সরবরাহ সংেযাগ িব��� ক�ন।
3. েমিশেনর সংকুিচত এয়ার িসে�ম েথেক চাপ েছেড় িদন
4. ���ল কভার সরান।
5. ���েল েস��ং েহড ইন�ল ক�ন।
6. েমিশেনর সংকুিচত বায়ু সরবরাহ সংেযাগ ক�ন।
7. েস��ং েহডেক ইি�ে�েটড ���ল অ�াডা�ােরর সােথ সংযু� ক�ন।
8. ���ল কভার�ট �িত�াপন ক�ন।

PIN

Loepfe েলেবল

max. A

10

7 V (± 0.5 V)

0.25

9

5 V (± 0.5 V)

0.20

8

54 V (+8/(−10) %)

0.15

7

GND

6

SPINDLE_STATUS

5

SPINDLE_RXD

4

SPINDLE_TXD

3

LoepfeBus_A

2

LoepfeBus_B

1

SPINDLE_DRUM_PULSE

4.7

সফটওয়�ার ইন�েলশন উইজাড�

4.7.1

েমৗিলক েস�টংস েসট ক�ন
িডফ� েস�টংস পের েযেকােনা সময় পিরবত�ন করা েযেত পাের।

ইন�েলশন উইজাড� আপনােক ধােপ ধােপ েমৗিলক েস�টংেসর মাধ�েম িনেয় যায়।
✓ সফটওয়�ার�ট ই�টল করা হেয়েছ।
1. LZE েক েমইন পাওয়াের সংেযাগ ক�ন।
今 LZE চালু হয়।
今 «Welcome» উইে�া�ট েখােল।
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�াগতম

2. �টপুন

।

今 «Import System Settings» উইে�া েখােল।

ইমেপাট� িসে�ম েস�টংস

3. �টপুন

।

今 «Basic Settings» উইে�া েখােল।
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েবিসক েস�টংস

4. েমিশেনর ধরনিনবাচন
�
ক�ন।
5. �টপুন

।

今 «Alarm Messages Setting» উইে�া েখােল।

অ�ালাম �বাত�া েস�টং

6. �টপুন

।

今 «Default Data Capture Settings» উইে�া েখােল।
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িডফ� েডটা ক�াপচার েস�টংস

7. �টপুন

।

今 «Default Group Settings» উইে�া েখােল।

িডফ� �প েস�টংস

8. �টপুন

।

今 «Network» উইে�া েখােল।
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েনটওয়াক�

9. �টপুন

।

今 «Ethernet 1» উইে�া েখােল।

Ethernet 1

10. �টপুন

।

今 «Ethernet 2» উইে�া েখােল।
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Ethernet 2

11. �টপুন

।

今 «Software Options» উইে�া েখােল।

স�ওয়�ার িবক�

12. �টপুন

।

今 «Shift Report Configuration» উইে�া েখােল।
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িশফট িরেপাট� কনিফগােরশন

13. �টপুন

।

今 «Done» উইে�া েখােল।

সমা�

今 েমৗিলক েস�টংস েসট করা হেয়েছ।
14. �টপুন

।

今ইন�েলশন উইজাড� ব� হয়।
今িসে�ম পুনরায় চালু হয়।
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র�ণােব�ণ

5

র�ণােব�ণ
সুতা ছাড়ােনার িসে�ম�ট কাযত� র�ণােব�ণ-মু�। সুতা ছাড়ােনার িসে�েমর িনয়িমত পিরদশন�
���পূণ এবং
�
ঝােমলামু� এবং িনভ�রেযাগ� পিরচালনা িন��ত কের।
এক�ট সুতা পির�ার িসে�ম �াধীনভােব পির�ােরর উপাদান এবং ���য়া�িল িনরী�ণ কের।
এ�ট �েয়াজনীয় র�ণােব�েণর কাজ এবং ��ট�িলও িনেদ�শ কের।

5.1

ি�িনং

5.1.1

ি�িনং এেজ�
িনিষ� ি�িনং এেজ�

েনাট
িনিষ� ি�িনং এেজ� ব�বহােরর কারেণ েস�েরর �িত
িনিষ� ি�িনং এেজ� ব�বহার কের �িতর জন� েকান ওয়ােরি� েদওয়া হয় না। �ধুমা�
অনুেমািদত এবং সুপািরশকৃত ি�িনং এেজ� ব�বহার ক�ন।

► িনিষ� ি�িনং এেজ� িন��প:
今 সম� অ�ালেকাহল, েযমন িমথানল এবং ইথানল,
今 সম� েপ�ল, েযমন গািড় বা িবমান চলাচেলর েপ�ল এবং
今 অন�ান� পদাথ, � েযমন েবন�জন, টলুইন, অ�ািসেটান এবং িমথাইেলড ��িরট

উপযু� ি�িনং এেজ�
■
■
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হালকা মা�টর জন�:
– Loepfe এর TK ি�ন ি�িনং এেজ�
ভারী মা�টর জন�:
– হালকা তরল এবং পির�ার গ�ােসািলন
– n-Heptane C7 H16
– Cypar 7, Cycloaliphat C7
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5.1.2

ি�িনং েস�রস
েস�েরর পিরমাপ চ�ােনল�িল অবশ�ই িনয়িমত পির�ার করেত হেব কারণ েস�র এলাকায় দূষণ পির�ােরর
কাযকািরতা
�
ন� করেত পাের এবং কাট এবং ভ� ল ে�িণিবন�াস ও কাট বৃ��র কারণ হেত পাের।

িবঃ �ঃ েস�র পির�ােরর �ত�ব�

ি�িনং এেজ� সরাসির েস�ের �েয়াগ করেবন না!

পির�ােরর জন� ধারােলা এবং শ� �জিনস ব�বহার করেবন না!

ি�িনং এেজে� েস�র িনম��ত করেবন না!

েস�েরর পিরমাপ চ�ােনল পির�ার করার পের, ���ল বা �প সাম�স� করার সুপািরশ করা
হয়।
পূবশত�
�
েকেরািসন, অ�াি���া�টক েতল, রং এবং অন�ান� রাসায়িনক সংেযাজন েযমন পিলেগামার বা
টাইটািনয়াম ডাই অ�াইড ব�বহার করার সময়, সংি�� িবরিতেত েস�র এলাকা পির�ার করেত হেব।
✓ কটন েসায়াবসহ।
✓ েস��ং েহড ি�নার অ�ভ� �
� ।
1. েস��ং েহড ি�নার এ �� বা আ�� ত� লা ব�বহার ক�ন।
2.

পিরমাপ চ�ােনেল ত� লার অংশ িদেয় ত� লার েসায়াব েঢাকান।

3.

পিরমাপ চ�ােনেলর মাধ�েম ত� লার েসায়াব েবশ কেয়কবার েঢাকান।

今 পিরমাপ চ�ােনল পির�ার করা হেয়েছ।
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5.2

েস��ং েহড �িত�াপন
✓ �িত�াপনেযাগ� েস��ং েহড অ�ভ� �
� আেছ।
1. �াসি�ক এবং সংল� ���ল ব� ক�ন।
2.

���েল পাওয়ার সরবরাহ ব� ক�ন।

3.

�াসি�ক ���ল েথেক কভার সরান।

4.

���ল অ�াডা�ার েথেক েস��ং েহড েকবল�ট সংেযাগ িব��� ক�ন।

5.

��টপূণ েস��ং
�
েহড সরান।

6.

েস��ং েহড বদলান।

7.

���ল অ�াডা�ােরর সােথ েস��ং েহড েকবল সংযু� ক�ন।

8.

সংি�� ���েল কভার েঢাকান।

9.

���েল পাওয়ার সরবরাহ চালু ক�ন।

10. ��ানার পিরবত�ন করার পের যিদ িপিস TK িডসে�েত �দিশত� হয়, ফামওয়�ার
�
আপেডট ক�ন।
11. �াসি�ক ���ল সাম�স� ক�ন।
12. ���ল�েলা চালু ক�ন।

5.3

���ল অ�াডা�ার �িত�াপন
ইএসিড �তীক
ইেলে�া��া�টকভােব সংেবদনশীল উপাদান

েনাট
ইেলে�া��া�টক িনগমেনর
�
কারেণ ইেলক�িনক উপাদান�িলর জন� িবপদ।
ইেলক�িনক উপাদান�েলার অনুপযু� পিরচালনা সমূহ �িতর কারণ হেত পাের যা
স�ূণ ব�থ
�
তা
� বা িবি�� ��টর িদেক পিরচািলত কের।

► পণ��ট ইন�ল এবং েমরামত করার সময় সাধারণ ESD সুর�া ব�ব�া পযেব�ণ
�
ক�ন।

► মুি�ত সািক�ট েবােড�র �ধুই �াে� �শ ক�ন।
�
► মুি�ত সািক�ট েবাড� এবং সংেযাগকারী �াগ �শ করেবন
�
না।
► অপসািরত উপাদান�িল এক�ট অ�াি���া�টক পৃে� বা এক�ট অ�াি���া�টক
িশ��ং পাে� রাখুন।

► ি�ে�ড সািক�ট েবাড� এবং েপাশােকর মেধ� েযাগােযাগ এিড়েয় চলুন।
✓ অিতির� ���ল অ�াডা�ার অ�ভ� �
� আেছ।
1. �াসি�ক এবং সংল� ���ল ব� ক�ন।
2.
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���েল পাওয়ার সরবরাহ ব� ক�ন।

3.

�াসি�ক ���ল েথেক কভার সরান।

4.

���ল অ�াডা�ােরর সম� তােরর সংেযাগ িব��� ক�ন।

5.

��টপূণ ���ল
�
অ�াডা�ার সরান।

6.

���ল অ�াডা�ার পিরবত�ন ক�ন।

7.

���ল অ�াডা�ােরর সােথ সম� তার সংযু� ক�ন।
www.loepfe.com
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8.

সংি�� ���েল কভার েঢাকান।

9.

���েল পাওয়ার সরবরাহ চালু ক�ন।

10. ���ল�েলা চালু ক�ন।
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6

সমস�া সমাধান

6.1

অ�ালাম �এবং বাত�া

6.1.1

অ�ালাম �েলেভল
W সাবধানতা

েযসব বাত�ার জন� েকােনা পদে�প �েয়াজন েনই

E

��ট

েয বাত�া�িলর জন� পদে�প �েয়াজন

A

অ�ালাম �

েয বাত�া�িলর জন� পদে�প �েয়াজন

F

মারা�ক

LZE এর আরও ব�বহার �িতেরাধ কের এবং িন��ত করা যােব না এমন বাত�া।

েশষ বাত�া

েশষ বাত�া

1. বাত�া �দশন� েবাতাম �টপুন।
今 েশষ 20�ট বাত�া �দিশত� হয়।

বাত�া উইে�া

6.1.2

েয বাত�া�িলর জন� পদে�প �েয়াজন
িন�িলিখত িচ��িল বাত�া উইে�ােত িনবাচন
�
করা েযেত পাের এবং েটিবেল বণনা
� করা হেয়েছ।
�তীক

36

িববরণ

�তীক

িববরণ

বাত�া আেছ, তা িনেদ�শ কের।

সম� বাত�া িন��ত ক�ন।

সকল বাত�া মুছ�ন।

সাহায�

েশষ বাত�া িন��ত ক�ন।

লগইন, ব�বহারকারী �র েফারম�ান

www.loepfe.com
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1.

�টপুন

।

今 «Messages» যার জন� অ�াকশন উইে�া েখােল।
今 এক�ট বাত�া যার জন� পদে�প �েয়াজন তা িন��ত করা আবশ�ক। সমস�া সমাধান [► 36]
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6.1.3

বাত�াসমূহ
পদে�েপর �েয়াজন এমন বাত�ার জন� িন�িলিখত প�িত�ট সুপািরশ করা হয়:
1.

��ািবত উপােয় �াবল��টং ক�ন

2.

পপ-আপ উইে�ােত অ�ালাম বাত�
�
া িন��ত ক�ন

3.

��ট�েলা সংেশাধন করা না েগেল, Loepfe সােপােট� র সােথ েযাগােযাগ ক�ন।

বাত�ার

কারেণ

বারবার কাটা: নাইেফর ে�ড

নাইফ সুতা কাটেত পােরিন বা - ি�ন িডসকােন� িডভাইস (প�ারািফন)
কাটার পেরও অপ�টে� সুতা - নাইেফর ফলক পরী�া ক�ন এবং �েয়াজেন
�িত�াপন ক�ন
রেয়েছ
- কা�টং চ� �ক পরী�া ক�ন এবং �েয়াজন হেল
�িত�াপন ক�ন
- বাধার জন� সংেযাগকারী তার�িল পরী�া ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন
- ���ল েবাড� �িত�াপন

েচক ক�ন

D সহনশীলতার বাইের

সহনশীলতার বাইের সুতার

েরফাের� মান:

ব�াস সনা� করার জন�

িড েস�র েচক ক�ন

হালকা িনয়ামক

সহনশীলতার বাইের ক��শন

D-েহলেথর মান খুব কম

িড অপ�ট�:

(১০০ সেবা�ম)
�

িড েস�র েচক ক�ন
সহনশীলতার বাইের ক��শন F F েহলেথর মান খুব কম
অপ�ট�:

(১০০ সেবা�ম)
�

এফ েস�র পরী�া ক�ন

পদে�প

ি�ন অপ�ট�
একক ���ল সাম�স� ক�ন
TK িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
সংেযাগ িব��� ক�ন / ১০ েসেক� পর আবার
TK সংযু� ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন
-

- ি�ন অপ�ট�
- একক ���ল সাম�স� ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন
- ি�ন অপ�ট�
- একক ���ল সাম�স� ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন

এফ হালকা সহগ সহনশীলতার সহনশীলতা মা�ার েবিশ
বাইের:
এফ েস�র পরী�া ক�ন

- ি�ন অপ�ট�
- একক ���ল সাম�স� ক�ন
বিহরাগত পদাথ সনা�করেণর
�
- TK �িত�াপন ক�ন
জন� হালকা িনয়ামক

F গাঢ় সহগ সহনশীলতার
বাইের:
এফ েস�র পরী�া ক�ন
েরফাের� মান FF1-

- ি�ন অপ�ট�
- একক ���ল সাম�স� ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন এবং িরেসট েট� েবাতাম
�টপুন

সহনশীলতার বাইের:
এফ েস�র পরী�া ক�ন

- ি�ন অপ�ট�
- একক ���ল সাম�স� ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন

েরফাের� মান FF2
সহনশীলতার বাইের:
এফ েস�র পরী�া ক�ন
সহনশীলতার বাইের ��ফট

এক বা একািধক েস��ং
- েচক সুতা ন�র
সূ� সম�য় (েকবল অিব��� েহেডর িবচ� �িত রেয়েছ যা েশষ - ি�ন অপ�ট�
- �প ির�াট� ক�ন
েমােড �েযাজ�)
সূ� সম�য় সংেশাধন মান
েথেক খুব বড়
�াইস ��ট:

�প গড় মােনর ত� লনায়

��ে�ল �াইসােরর ফাংশন এবং েস�টং পরী�া

�াইসার েচক ক�ন

ফ�া�র 2 েবিশ �াইস ��ট

ক�ন

সহ ���ল
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6.2

�যু��গত িবপদাশ�া
��ািশং িডসে� মােন অ�ালাম।�

■
■
■
■

অ�ালােমর� সংি�� কারণ েস��ং েহেড �দিশত� হয়
সংি�� ���ল ব� হেয়েছ
��টপূণ সু
� তা �য়ং��য়ভােব �স-ওয়া��ন করা বিবন েথেক সরােনা হয়, সেবা�
� 80 িমটার
েমিশন েস�টং এবং েমিশেনর �কােরর উপর িনভ�র কের সংি�� বিবন েবর করা হয়

কা�টং ইউিনট পরী�া ক�ন
�দিশত
�

AL 10
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LZE বাত�া

কারণ

ব�ব�া

কাট ব�থ �

পিরমাপ চ�ােনেল এখনও সুতা
এবং/অথবা সুতার অবিশ�াংশ
রেয়েছ।

- পিরমাপ চ�ােনল েচক ক�ন
- নাইেফর ে�ড েচক ক�ন

www.loepfe.com
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ি�ন েস��ং েহড
�দিশত
�

AL 20
AL 21
AL 22
AL 23

LZE বাত�া

কারণ

ব�ব�া

D ECR (শূন� করা)
৫ বার ব�থ D
� েস�র ইিসআর চ�
েবশ কেয়কবার ব�থ � (o১ কাট)-এ েপৗ�েছেছ
হেয়েছ

- পিরমাপ চ�ােনল পির�ার ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন

M ECR (শূন� করা) 5 ব�থ এম
�
েস�র ইিসআর চ�
েবশ কেয়কবার ব�থ � (o১ কাট)-এ েপৗ�েছেছ
হেয়েছ

- পিরমাপ চ�ােনল পির�ার ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন

F ECR (শূন� করা)
5 ব�থ এফ
�
েস�র ইিসআর চ�
েবশ কেয়কবার ব�থ � (o১ কাট)-এ েপৗ�েছেছ
হেয়েছ

- পিরমাপ চ�ােনল পির�ার ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন

সুতা িড মাপার
চ�ােনেল রেয়েছ

- পিরমাপ চ�ােনল পির�ার ক�ন

পরপর 3�ট িড-েস�র ইিসআর মান
আেগর গড় েথেক > 5% িবচ� �ত হয়
(5�ট সফল ইিসআেরর পের স��য়
পযেব�ণ)
�

AL 24

সুতা M মাপার
চ�ােনেল রেয়েছ

পরপর 3�ট এম-েস�র ইিসআর মান - পিরমাপ চ�ােনল পির�ার ক�ন
আেগর গড় েথেক > 5% িবচ� �ত হয়
(5�ট সফল ইিসআেরর পের স��য়
পযেব�ণ)
�

AL 25

সুতা F মাপার
চ�ােনেল রেয়েছ

পরপর 3�ট এফ-েস�র ইিসআর

- পিরমাপ চ�ােনল পির�ার ক�ন

মান আেগর গড় েথেক > 5% িবচ� �ত
হয়
(5�ট সফল ইিসআেরর পের স��য়
পযেব�ণ)
�

সম�য় পুনরাবৃি� ক�ন
�দিশত
�

AL 30

AL 31

40

LZE বাত�া

কারণ

ব�ব�া

সম�য় ব�থ �

��টপূণ বিবন
�
(�ণমান) বা এক�ট

- নত� ন বিবেনর সােথ সম�য়
পুনরাবৃি� ক�ন
- সংি�� TC- পিরমাপ ে�� িডেস�র পির�ার ক�ন এবং
���েলর জন� সম�য়
পুনরাবৃি� ক�ন
- �েপর সম� �টিস-র িড-েস�র
পিরমাপ ে�� পির�ার ক�ন
এবং �েপর জন� সম�য়
পুনরাবৃি� ক�ন

মা�টপূণ পিরমাপ
�
ে�� িড-েস�র

সীমার বাইের সম�য় �াি�ক মান অিত�ম কেরেছ

www.loepfe.com
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Loepfe সােপােট� েযাগােযাগ ক�ন
�দিশত
�

AL 40
AL 41

LZE বাত�া

কারণ

ব�ব�া

এফ-েস�র স��য়
করা হেয়েছ, িক�
এফ-েস�র সনা�
করা যায়িন।

পিরমাপ ে�� F েস�র স��য়,

- �েপর TC-র ধরেনর েস�টংস
পিরবত�ন ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন

িপ-েস�র স��য়

পিরমাপ ে�� িপ-েস�র স��য়,
িক� ��াশ বা CPLD বা িপ-েস�র
েথেক আলগা েযাগােযাগ �ােগ
কনিফগার করা হয়িন

করা হেয়েছ, িক�
িপ-েস�র সনা�
করা যায়িন।

AL 42

েস��ং েহেডর
তাপমা�া
তাপমা�ার উপের

AL 43
AL 44
AL 45
AL 46

I²C অব��

িক� ��াশ বা CPLD-এ কনিফগার
করা হয়িন

�াি�ক তাপমা�া অিত�ম কেরেছ, - অ�ালাম িরেসট
�
ক�ন >5 s TK
I²C েস�র েথেক তাপমা�া > 85 °C
িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
- TK �িত�াপন ক�ন
I²C িসিরয়াল েডটা বােস মারা�ক
��ট �ক কেরেছ

DRV নাইেফর িরল
ব�থ হেয়েছ৷
�
সাম�স�পূণ �
েস��ং েহড
নাইফ উপল� নয়

- �েপর TC-র ধরেনর েস�টংস
পিরবত�ন ক�ন
- TK �িত�াপন ক�ন

- অ�ালাম িরেসট
�
ক�ন >5 s TK
িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
- TK �িত�াপন ক�ন

নাইেফর িরেলর িড�জটাল ইনপুট
সংেকত অনুপি�ত, > 200 ms

- অ�ালাম িরেসট
�
ক�ন >5 s TK
িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
- TK �িত�াপন ক�ন

ইন�ল করা ফামওয়�ােরর
�
সােথ
অ�ত এক�ট TC হাড�ওয়�ার
কে�ােন� সাম�স�পূণ নয়
�

- অ�ালাম িরেসট
�
ক�ন >5 s TK
িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
- TK �িত�াপন ক�ন

নাইফ উপল� িক� কনিফগার করা - অ�ালাম িরেসট
�
ক�ন >5 s TK
েনই-��াশ বা CPLD বা নাইফ েথেক
িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
আলগা েযাগােযাগ সংেযাগকারী
- TK �িত�াপন ক�ন
ব�ব�ত

OEM বা Loepfe সহায়তার সােথ েযাগােযাগ ক�ন
�দিশত
�

AL 50
AL 51

LZE বাত�া

কারণ

ব�ব�া

DRV নাইেফ
পাওয়ার সরবরাহ
ব�থ �হেয়েছ৷

সীমা অিত�ম কেরেছ, নাইেফর
জন� পাওয়ার সরবরাহ > 200 ms
(সহনশীলতা 10%)

- অ�ালাম িরেসট
�
ক�ন >5 s TK
িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
- TK �িত�াপন ক�ন

DRV বািহ�ক েভা�- সীমা মান ছািড়েয় েগেছ, পরপর 5�ট - অ�ালাম িরেসট
�
ক�ন >5 s TK
এজ সরবরাহ ব�থ � নমুনার জন� পাওয়ার সরবরাহ 5
িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
হেয়েছ।
েভা� (সহনশীলতা 5%)
- TK �িত�াপন ক�ন

AL 52

NTP সংেকত যাচাই
ব�থ �হেয়েছ

> সুতা চালােনার সময় 10 s NTP
পালস সনা� করা যায় না

- অ�ালাম িরেসট
�
ক�ন >5 s TK
িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
- TK �িত�াপন ক�ন

AL 53

���ল সাড়া েদয়
না

কাটার পের, ���ল�ট 15
েসেকে�র জন� সাড়া েদয় না

- অ�ালাম িরেসট
�
ক�ন >5 s TK
িরেসট েট� েবাতাম �টপুন
- TK �িত�াপন ক�ন

YarnMaster PRISMA
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7

প�ািকং, পিরবহন এবং সংর�ণ

7.1

িডভাইস প�ািকং
�থম গ�েব� পিরবহেনর জন�, িসে�েমর অংশ�িল �ত�ািশত পিরবহন এবং ে�ােরজ অব�া অনুযায়ী প�াক করা
হয়। যিদ িসে�ম ��া� িব�� করা হয় বা েফরত েদওয়া হয়, তেব পিরবহেনর জন� িন�িলিখত প�ািকং িনেদ�শাবলী
অবশ�ই পালন করা উিচত:
■ িসে�েমর অংশ�িলেক প�াক ক�ন যােত তারা যাি�ক �িত এবং আ�� তার িব�ে� সুরি�ত থােক।
■ মুি�ত সািক�ট েবাড��িল প�াক ক�ন যােত তারা শারীিরক �িত, ইেলে�া��া�টক �াব এবং আ�� তা েথেক
সুরি�ত থােক। যিদ স�ব হয়, ESD �িতর�ামূলক প�ােক�জং এ প�াক ক�ন।

7.2

পিরবহন পিরদশন�
�াি�র পের স�ূণতা
� এবং পিরবহন �িতর জন� েডিলভাির পরী�া ক�ন।
✓ পিরদশন� �হেণর সময় পিরবহন �িত আিব�ৃত হয়।
1. িবতরণকারীেক অবিহত ক�ন
2. �িতর িরেপাট� ৈতির ক�ন
3. সরবরাহকারীেক অবিহত ক�ন
�িতর জন� দািব ৈবধ অিভেযাগ সময়কােলর মেধ� স�ািলত করা আবশ�ক।

7.3

িডভাইেসর ে�ােরজ
িডভাইস এবং িসে�েমর অংশ�িলর জন� িন�িলিখত ে�ােরজ শত��িল অবশ�ই পালন করা উিচত:
■ ে�ােরজ তাপমা�া 0 - 60 °C এর মেধ�
■ আ�� তার িব�ে� সুর�া
■ ময়লা এবং ধুেলার িব�ে� সুর�া
■ সরাসির সূযােলাক
�
েথেক সুর�া
যিদ স�ব হয়, িডভাইস এবং িসে�েমর অংশ�িল অবশ�ই ব�, �কেনা এবং পির�ার ঘের সংর�ণ করেত হেব।

েনাট
অনুপযু� ে�ােরজ কারেণ �য় �িত।
বিহর�ন ে�ােরজ বা স�াঁতেসঁেত পিরেবেশ �য় এবং অন�ান� �িতর কারেণ �িতর জন�
ওয়�ােরি� অকাযকর।
�
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কািরগরী উপা�

8.1

িসে�ম
ইন�েলশন
ধারণা

■
■
■

িবিভ� সরবরাহকারীেদর কাছ েথেক উই�াের
মড� লার ইি�ে�শন
উই�ার �ারা িবদু�ৎ সরবরাহ
উপাদান/িডভাইস পৃথকভােব �িত�ািপত করা
েযেত পাের

েক�ীয় ইউিনট LZE

1 েক�ীয় ইউিনট এবং েস��ং েহড�িলর সােথ
িসিরয়াল সংেযাগ

��য়া

েক�ীয় ইউিনট LZE এবং টাচ ��ন সহ পিরচালনা

���ল অ�াডা�ার

1 ���ল অ�াডা�ার �িত�ট ���েলর জন�

েস��ং েহড

1 েস��ং েহড �িত�ট ���ল�টর জন�

�েযাজ�

িসে��টক ফাইবার িদেয় ৈতির ে�পল সুতার জন�
�েযাজ�

পিরেব�নকারী শত�

8.2

অপাের�টং তাপমা�া

0 - 50 ° েস

ে�ােরজ তাপমা�া

0 - 60 ° েস

পিরবহন তাপমা�া

-25 – 70 °C

আ�� তা (আেপি�ক)

সেবা�
� 95% rH, ঘনীভূ ত নয়

Loepfe Central Unit (LZE)
LZE-6 েক�ীয় ইউিনট
��ন

LCD রেঙর িডসে� সহ ��ন টাচ��ন

ব�াবহারকারী ই�ারেফস

ব�ভািষক

শ��

24 V DC ±10 % /1100 mA বা

90-264 V AC/50-60 Hz সহ AC/DC কনভাট� ার

সহ
মা�া WxHxD

483x266x70 িমিম

ওজন

৫.০ েক�জ

�ত� সমােবশ

েমিশেনর েহড

আইেটম এবং �প
আইেটম

YarnMaster PRISMA
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�প�িল

8.3

8.4

44

৩০

���ল অ�াডা�ার
পাওয়ার সরবরাহ

5 V DC, ± 0.5 V, max. 0.25 A
7 V DC, ± 0.5 V, max. 0.20 A
54 V DC, ± 0.5 V, max. 0.03 A

ওয়াই��ং গিত

২২০০ িম/িমিনট পয�
�

েস��ং েহড
িনরাপ�া
EMC

EN 61010-1:2010-10 + A1:2019 EN
61326-1:2012-07

সংকুিচত বায়ু েযাগােযাগ

সেবা�
� 7.5 বার েতল ছাড়া

TK ধরন

�াি�ক পিরসীমা েমাটা

�াি�ক পিরসীমা জিরমানা

DM

Nm 4.0–10.0 / Nec 2.4–5.9

Nm 430–540 / Nec 255–320

DMF

Nm 7.0–10.0 / Nec 4.1–5.9

Nm 430–540 / Nec 255–320

DMFP

Nm 7.0–10.0 / Nec 4.1–5.9

Nm 430–540 / Nec 255–320

www.loepfe.com
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ভা�া এবং অপসারণ

9.1

েভেঙ েফলা
িবপদজনক
ৈবদু�িতক শেকর কারেণ িবপদ
লাইভ উপাদান এবং ৈবদু�িতক সংেযাগ �শ করার
�
ফেল ��তর আঘাত বা মৃত�� হেব।

9.2

অপসারণ
সুতা ছাড়ােনার িসে�েমর েযেকান অংশ যা পুনরায় ব�বহার করা যােব না অবশ�ই যথাযথভােব এবং �াভািবক
জাতীয় পিরেবশ সুর�া িবিধ অনুসাের িন�ি� করেত হেব।

9.2.1

ঝঁু িকপূণ �বজ��
ইেলক�িনক উপাদান
ৈবদু�িতক এবং ইেলক�িনক উপাদান/অ�ােস�িলর অনুপযু� িন�ি�র কারেণ
স�াব� পিরেবশগত এবং স�ি�র �িত।
আপিন যিদ এই পণ��েলার িন�ি� করেত চান, তেব অনু�হ কের িন�িলিখত পযেব�ণ
�
ক�ন:
■
■

YarnMaster PRISMA

ৈবদু�িতক এবং ইেলক�িনক উপাদান এবং সমােবেশর পাশাপািশ ব�াটাির এবং
ক�াপািসটর�িল অবশ�ই স�ঠকভােব িন�ি�/পুনব�বহার
�
করেত হেব।
বজ�� িন�ি�র িনয়মাবলীর জন� �ানীয় কতৃপ
� � বা পিরেবশেকর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।

www.loepfe.com
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10

খুচরা য�াংশ এবং এে�সির

10.1

নন-অির�জন�াল খুচরা য�াংশ অথবা অননুেমািদত
অ�াে�সিরজ
েনাট
নন-অির�জন�াল খুচরা য�াংশ বা অননুেমািদত �জিনসপে�র কারেণ িনরাপ�া
ঝঁু িক!
নন-অির�জন�াল খুচরা য�াংশ বা নঅনুেমািদত আনুষাি�ক িনরাপ�ার �িত করেত পাের
এবং সুতা ি�য়ার িসে�েমর �িত, ��ট বা স�ূণ ব�থ
�
তার
�
িদেক পিরচািলত করেত পাের।

► েকবল Gebrüder Loepfe AG �ারা অনুেমািদত মূল খুচরা য�াংশ বা আনুষাি�ক
ব�বহার ক�ন।

Gebrüder Loepfe AG তােদর িনেজেদর সরবরাহ না করা খুচরা য�াংশ/�িত�াপন
য�াংশ/�পা�র য�াংশ ব�বহােরর ফেল �িতর দায় �ীকার কের না।

10.2

অড�ার তথ�
সম� তািলকাভ� � খুচরা য�াংশ �ানীয় �িতিনিধ বা এর পিরেষবার মাধ�েম অড�ার করা েযেত পাের৷ ভ� ল েডিলভাির
এবং িবল� েরাধ করেত, অড�ােরর জন� িন�িলিখত তথ� �দান করেত হেব:
■
■
■
■
■
■
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েকা�ািনর নাম
েকা�ািনর �ঠকানা
খুচরা য�াংশ প�জশন
আইেটম ন�র
পিরমাণ
িসিরয়াল ন�রসহ েমিশন টাইপ
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10.3

খুচরা য�াংশ
LZE-6 UM ি�জমা েস�াল ইউিনট

আইেটম ন�র
LZE-6 YM MUR
LZE-6 YM SAV
LZE-6 YM AC
LZE-6 YM QDHD/QTMW
LZE-6 YM TAITAN

51267000
51265000
51266000
51372000

LZE-6 YM SAV মুখিবহীন

51306000

মা�ার মিডউল LZE-V/LZE-6

50271000

পাওয়ার সা�াই িকট LZE-V/LZE-6

17189900

পাওয়ার সা�াই ক�াবল SAV (24 V)

46385000

পাওয়ার সা�াই ক�াবল AC (24 V)

50307000

পাওয়ার সা�াই ক�াবল TAITAN
(24 V)

46416000

পাওয়ার সা�াই ক�াবল SMARO/
ISPERO (115/230 V)

46390000

বাস-অ�াডা�ার তােরর SOP

44959000

���ল অ�াডা�ার QPRO
���ল অ�াডা�ার 21Cspindle
���ল অ�াডা�ার SOP
���ল অ�াডা�ার AC
���ল অ�াডা�ার AC338
���ল অ�াডা�ার SMARO/
ISPERO

50328000
50330000
50155000
50274000
50276000
50233000

Murata QPRO

TK YM Prisma DM
TK YM Prisma DMF
TK YM Prisma DMFP

51333000
51259000
51260000

Murata 21C

TK YM Prisma DM
TK YM Prisma DMF
TK YM Prisma DMFP

51341000
51342000
51343000

���ল অ�াডা�ার

TK YM ি�জমা েস��ং েহড

YarnMaster PRISMA
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TK YM ি�জমা েস��ং েহড
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স�ািভও েপালার

TK YM Prisma DM
TK YM Prisma DMF
TK YM Prisma DMFP

51331000
51255000
51256000

স�ািভও পালসার

TK YM Prisma DM
TK YM Prisma DMF
TK YM Prisma DMFP

51332000
51257000
51258000

শালফ�� AC5/ACX5

TK YM Prisma DM
TK YM Prisma DMF
TK YM Prisma DMFP

51334000
51261000
51262000

শালফ�� AC6/ACX6

TK YM Prisma DM
TK YM Prisma DMF
TK YM Prisma DMFP

51335000
51263000
51264000

TK YM Prisma নাইফ

50033030

TK YM Prisma ে�ড গাইড ে�ট
2 x SR HDR TORX M2.5X12

51212000
17373900

��া�াড� সাইড িলিমটার
হাফ-মুন সাইড িলিমটার
1 x SR LZYL TORX KOMBI M2.5X6

51327000
51389000
17186900

P-Sensor YM Prisma
2 x SR HDR TORX M2.5X12

51242000
17373900

P-Upgrade-Set TK YM Prisma

51375000

www.loepfe.com
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Loepfe Brothers Ltd.
েফান +41 43 488 11 11
ফ�া� +41 43 488 11 00
service@loepfe.com
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